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موضوع آبخیزداری ومدیریت اصولی حوضه های آبخیز اثرات بسزایی درحفظ منابع پایه)آب،خاک وپوشش گیاهی ( وبه 

طی سنوات  تبع آن تاثیرات مستقیم درامورات اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی ،... درزندگی آبخیزنشینان و روستائیان دارد. 

در استان و خسارت های جانی و مالی بوجود آمده و همچنین خشکسالی های گذشته با توجه به بروز سیالب های متعدد 
اخیر , کمبود بارندگی و افت سطح آبهای زیر زمینی در حوزه های استان باعث تخلیه سکونت گاههای روستائی , کاهش 

جتماعی شده است . مشکالت عدیده ا تولیدات کشاورزی و در نتیجه افزایش مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها و بروز

در این میان لزوم توجه به اجرای پروژه های آبخیزداری درجهت حفظ آب های موجود و جلوگیری از هدر رفت حتی یک 

و فصلی را بیش قطره از نزوالت آسمانی و استفاده بهینه از آنها , تغذیه سفره های زیر زمینی و ذخیره آب های سطحی 

تعادل بخشی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل در محدوده خروجی حوضه آبخیز ه از پیش می طلبد. در این تحقیق ب

 نمین در استان اردبیل پرداخته شده است. سقز چی

 آب زیرزمینی، دشت اردبیل، حوزه سقزچی چای. كلیدی:  گانواژ

  

mailto:savalan_azarbaijan@yahoo.com
mailto:savalan_azarbaijan@yahoo.com


 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 محقق اردبيلي، دانشگاه 0931مهرماه  00و  01
 

 

2 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

  مقدمه  -1
به تبع  )آب،خاک وپوشش گیاهی ( و پایهموضوع آبخیزداری ومدیریت اصولی حوضه های آبخیز اثرات بسزایی درحفظ منابع 

آن تاثیرات مستقیم درامورات اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی ،... درزندگی آبخیزنشینان و روستائیان دارد. طی سنوات گذشته با 

توجه به بروز سیالب های متعدد در استان و خسارت های جانی و مالی بوجود آمده و همچنین خشکسالی های اخیر , کمبود 

بارندگی و افت سطح آبهای زیر زمینی در حوزه های استان باعث تخلیه سکونت گاههای روستائی , کاهش تولیدات کشاورزی و 

 مشکالت عدیده اجتماعی شده است. در نتیجه افزایش مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها و بروز

تن در هر هکتار در نقاط مختلف( و حفظ و  22الی  15از طرف دیگر با عنایت به وجود فرسایش باالی خاک در استان ) بین 

صیانت از تنها منبع تولید , با اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در آبخیزداری باعث کنترل حجم بسیار زیادی از فرسایش 

 152ا به میزان خاک و تولید رسوب خواهیم بود . در نتیجه شاهد افزایش سطح علوفه در مراتع ییالقی و قشالقی و چراگاهه

 خواهیم بود.کیلوگرم در هر هکتار بوده و کاهش افت تولید محصوالت گوشتی و لبنی را شاهد 

کنترل و مهار آب های مرزی با توجه با باال بودن مرز آبی مشترک این استان باعث توزیع یکنواخت و عادالنه آب در منطقه و 

 آب ها خواهیم بود . جلوگیری از خروج و هدر رفت سطح بسیار زیادی از 

آبخیزداری در سال های کم آبی باران را جمع آوری کرده و در سال های پرآبی از سیل جلوگیری می کند. با توجه به تمامی 

مسائل اشاره شده توجه به رویکرد با تاثیرگذاری باال و مثبت وانکارناپذیردرامرحفاظت آب وخاک همانا شتاب در اجرای عملیات 

آبخوانداری بوده و در صورت تصویب و تخصیص مبالغ پیش بینی شده شاهد عبور از بحران کم آبی و رشد و  آبخیزداری و

کمبود آب شیرین و بیابان زائی دو پدیده . شکوفائی در مدیریت آب و خاک و زمینه ساز توسعه پایدار در منطقه خواهیم بود 

به همین جهت واند عوامل ناپایدار در حوزه های آبخیز را مهار کند .  مهم چالش زا در منطقه بوده و اقدامات آبخیزداری می ت

تعادل بخشی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل در محدوده خروجی حوضه آبخیز سقز در این تحقیق هدف ارائه نمونه طرح 

 می باشد. چی چای شهرستان نمین

 

 روش تحقیق -2

در مجاورت استان گیالن پایین دست خط تقسیم آب کوههای  هکتار 99/3593حوزه آبخیز سقزچی چای با مساحت 

هکتار اراضی زراعی دیم و آبی در  1613هکتار از مراتع  و   3323هکتار ازجنگلهایی کوه های طالش  1521تالش شامل   

طول شرقی   33  ،32  ،36تا   23   ،53  ،33شهرستان نمین و در شرق شهرستان اردبیل در موقعیت جغرافیایی بین  

میلی متر، حداقل و حداکثر  322عرض شمالی واقع شده است. متوسط بارش برابر  53  ،11  ،36تا   11   ،29  ،36و 

موقعیت حوزه را  5هکتار  می باشند. شکل  31درجه سانتیگراد و مساحت دریاچه  سد سقزچی چایی برابر  21و  -3دما برابر 

یل نشان می دهد. مراکز جمعیتی حوزه روستا های  سقزچی چای، حور، رز و تفیه و در پایین در سطح کشور و استان اردب

 باشند. آن روستاهای ایریل یونجانلو و مرنی می دست
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 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )منبع: نگارندگان(1 شکل

  

 نتایج -3
  

 مقادیر آبدهی 
جهت تعیین مقدار آبدهی زیرحوزه ها از  روش جاستین توصیه می شود. در روش جاستین عالوه بر اینکه ضریب منطقه ای 

(k)  ،بر اساس آمار اندازه گیری ایستگاه های اطراف منطقه مورد مطالعه به دست آمده، فاکتورهایی مانند شیب، مساحت حوزه

دما و بارندگی را در منطقه نیز مدنظر قرار داده است. در نتیجه در این طرح روش فوق به عنوان بهترین روش برآورد رواناب در 

 ( اطالعات مربوط به حوزه آورده شده است.1در جدول ) منطقه طرح معرفی می گردد. زیرحوزه ها و واحدهای هیدرولوژیک

 
 ( اطالعات مروبط به حوزه آبخیز سقزچی چای نمین1جدول )

 كد واحد

 هیدرولوژیکی

 متوسط بارش

 ساالنه)سانتیمتر(

 متوسط

 دما 

 مساحت

 (km2) 

 رواناب

 )سانتیمتر(

 حجم رواناب

 متر مکعب( هزار)
 ضریب رواناب

 دبی

 ثانیه( )متر مکعب بر 

 0/215 22/67 6783/60 8/93 75/94 9/0 39/41 كل حوزه

 
 (: مقادیر ماهانه و ساالنه برآوردی حجم جریان واحدهای مطالعاتی حوزه آبخیز سقز چی )هزار مترمکعب(2جدول شماره )

 كد واحد
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 7593/99 كل حوزه
7/69 5/83 6/38 7/20 10/14 12/64 11/52 11/25 11/25 10/24 8/03 6/47 108/61 

 (: خالصه بیالن آبی حوزه های منطقه مورد مطالعه3جدول شماره )

 كمبود مصرفی تبخیر و تعرق رواناب تبخیر و تعرق مساحت متوسط بارش كد واحد
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(میلی متر) هیدرولوژیکی )میلی متر( واقعی )هکتار(  (میلی متر)  )میلی متر( تانسیلپ   )میلی متر( 

 1536 71/8 566.9 7593/99 394/1 كل حوزه
244/6 

 

 
 در حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب متر مکعب بر ثانیه حداكثر لحظه ایمقادیر دبی (: 4جدول شماره )

 کد واحد

 هيدرولوژيکي

بازگشت )سال(دوره   

2 5 12 25 52 122 

 90/35 68/92 47/99 25/82 11/60 7/59 كل حوزه

             

 متر مکعبهزار در حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب  (: حجم سیالب5جدول شماره ) 

 کد واحد

 هيدرولوژيکي

 دوره بازگشت )سال(

2 5 12 25 52 122 

 3209/78 2484/07 1755/59 955/75 472/15 152/52 كل حوزه

 بر كیلومتر مربع ه در حوزه های منطقه مورد مطالعه بر حسب متر مکعب بر ثانیهژمقادیر دبی وی (: 6جدول شماره )

 کد واحد

 هیدرولوژیکی

 مساحت
(km2) 

 دوره بازگشت )سال(

2 5 12 25 52 122 

 1/19 0/91 0/63 0/34 0/15 0/10 75/94 کل حوزه

 

مقدار تبخیر و  کمبود ایستگاههای هیدرو متری در حوزه مطالعه،طبیعتا اجرای چنین طرح هایی با مشکالتی درگیر هست که 

با  است که در محدوده بحرانی است اهم مشکات موجود در منطقه است. 33/3تعرق زیاد در منطقه و ضریب سیل خیزی 

گذشته که عموما برای ساخت اتوبان اردبیل نمین وراه اصلی آبی بیگلو برداشت مصالح رودخانه سقزچی چایی در سالیان 

ترانشه های با عمق دو تا شش متر در حد فاصل روستای ایریل تا مرنی ایجاد گردیده است که با احداث بندهای تاخیری به 

صنوعی آبخوان دشت اردبیل را صورت سراب پایاب وپلکانی می توان هم مبادرت به اصالح مرفولوژی رودخانه کرد وهم تغذیه م

 سبب شد دشتی که در سالهای اخیر از مرز دشت ممنوعه گذشته وبه دشت بحرانی در حال تبدیل شدن می باشد.

هکتار( می باشد که به ضریب نفوذ  15مترمربع ) 152222کیلومتری پروژه مورد نظر حداقل  2,3سطح تغذیه در محدوده 

میلیون متر مکعب ساالنه به  3تا  2,5می تواند با توجه به مصالح شنی درشت مناسب ، سانتیمتر در دقیقه  235/2حداقلی

منابع آب زیر زمینی آبخوان دشت اردبیل تاخیر داده ونفوذ داده وباعث جبران قسمتی از پایین افتادن سطح تراز آب زیرزمینی 

ن بیش از هفت ماه از سال از سد سقزچی به جهت تاکنو 63گردد.با عنایت به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده از سال 

ظرفیت پایین ذخیره این سد سرریز داریم می توان منابع آبی ناشی از ذوب برف در دامنه های کوه های طالش در محدوده 

تاخیر کوه سنگر را که منابع ذیقیمتی در خود دارند در قلب دشت اردبیل در رسوبات درشت دانه بستر آبرفتی رودخانه مزبور 

داده وتغذیه آبخوان را سبب شد این محدوده در پایین دست وباالدست خود قابل افزایش بوده وپس از رسوب گذاری کامل 

 پشت بندها سطح تغذیه نیز افزایش خواهد یافت.
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  سد سقزچی چای شهرستان نمین  با ظرفیت ذخیره پایین كه در زمستان پر شده است.( 2شکل )

 
 شماتیک  محل احداث بندهای تاخیری تغذیه ای  خروجی حوضه آبخیز سقزچی چای(:  شکل 3شکل )

 
 

 بحث و نتیجه گیری-4

های اخیر با توجه به کم آبی و بروز خشکسالی های اخیر مدیریت منابع آب توجه ویزه ای را می طلبد. در این بین  در سال

به  طمقاله به ارائه طرح مربو جهی را انجام داده است. در اینمطالعات آبخیزداری در راستای حفظ منابع آب اقدامات قابل تو

پرداخته شد  در محدوده خروجی حوضه آبخیز سقز چی چای شهرستان نمین تعادل بخشی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل

هدر  جلوگیریان به کنترل و حفظ آب، که این منطقه قابلیت اجرای چنین طرحی را داشته است. از مزایای این طرح می تو

 رفت آب، تقویت پوشش گیاهی و کاهش فرسایش در منطقه اشاره نمود.
 

 منابع -5
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در محدوده خروجی حوضه  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل

 .آبخیز سقز چی چای شهرستان نمین

 

 
 

 

Underground water balance of Ardabil plain aquifer 

          In Saghez Chichi watershed, Namin 
Abstract   
The issue of watershed management and the principled management of watersheds have a 

significant impact on the conservation of basic resources (water, soil and vegetation cover) 

and, consequently, direct effects on economic, social, service, ... in the watersheds and 

villagers. In recent years, due to the occurrence of numerous floods in the province and the 

financial and financial losses have occurred, as well as recent droughts, the lack of rainfall 

and the decline of groundwater in the provinces of the province caused the evacuation of rural 

settlements, the decline in agricultural production and, consequently, Increasing migrants' 

migration to the periphery of cities and the emergence of social problems. In this regard, the 

need to pay attention to the implementation of water drainage projects to preserve existing 

water and prevent loss of even a drop of heavenly descents and their optimal utilization, the 

maintenance of underground aquifers and the storage of surface and seasonal waters is more 

than necessary. . In this research, the groundwater balance of the aquifer in Ardebil plain has 

been addressed in the output range of the Saghez Chim Namin basin in Ardebil province.  
  

Keywords:   Groundwater, Ardebil Plain, Saqezchi Chai watersed. 
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